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Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde
inicia programa inovador de formação de cirurgiões
O Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar Póvoa de
Varzim – Vila do Conde, no seguimento do trabalho pioneiro
que vem a desenvolver desde 2008 e dando continuidade aos
eventos que tem organizado, iniciou um programa inovador de
formação de cirurgiões na área da cirurgia laparoscópica e
micro laparoscopia.
Neste sentido decorreu o 1º curso na Unidade da Póvoa de
Varzim e no Centro de Cirurgia Experimental Avançada.
Estão previstos pelo menos mais três cursos durante este ano
onde irão participar cirurgiões de todo o país, de norte a sul,
incluindo as ilhas.
Com a miniaturização dos instrumentos utilizados é possível
realizar as cirurgias mais frequentes para cura da hérnia, litíase
vesicular e apendicite sem deixar cicatrizes nos doentes.
Após a evolução e aquisição de uma experiência que se foi
acumulando, hoje, a cirurgia laparoscópica micro invasiva é
uma rotina nesta instituição.
Neste programa está incluído, ainda, um projecto de treino em
simulador denominado “Human lap race” que esperamos
poder vir a ser exportado para outros países e foi, também,
apresentada uma nova plataforma de desenvolvimento de
novos instrumentos cirúrgicos.

CHPVVC realizou tertúlia sobre o Plano de Parto Institucional
Sob lema “Keep Calm, faça o seu plano de parto no Centro
Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde”, esta tertúlia
permitiu uma maior informação sobre o que é o Plano de Parto
e como funciona neste Centro Hospitalar, e que é uma referencia nacional neste âmbito.
O Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde organizou uma Tertúlia sobre o tema “Plano de
Parto Institucional no CHPVVC”, no Centro de Memória em Vila
do Conde.
A tertúlia teve uma grande adesão, contando com o testemunho
de diversas mães que realizaram o seu parto no CHPVVC, no
seguimento de um Plano de Parto que efetuaram. O painel de
oradores, moderado pela Enf. Irene Cerejeira - enfermeira chefe
do Serviço de Obstetrícia do CHPVVC, teve a participação Dra.
Conceição
Casanova
Diretora Serviço Pediatria e
Neonatologia do CHPVVC,
Dra. Manuel Marques médica
anestesista
do
CHPVVC,
Enf.
Patrícia
Capela - enfermeira especialista em enfermagem de
saúde materna e obstétrica,
Dra. Ana Cecília – advogada
e da Prof. Dra. Ana Paula
França - doutorada em ética.

O Plano de Parto é uma carta ou uma lista com as preferências da mulher sobre otudo o que gostaria ou não gostaria que
acontecesse no seu parto, desde a sua chegada até a alta,
incluindo os cuidados com o recém-nascido. Mais do que um
documento, é uma forma de entrar em contato com os procedimentos normalmente relacionados com o parto, fomentando o diálogo prévio com a equipe que irá assistir.

Visita da Enfermeira Barbara Harper

O Centro Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde recebeu
a visita da Enf. Barbara Harper, uma reconhecida enfermeira
parteira americana, perita no parto na água e na mudança da
forma de nascer.
Fundou a associação internacional de Parto na água – Waterbirth Internacional, mantendo ligações a hospitais e Universidades de todo o mundo. Reconhecida em 2002 por Lamaze
International pelos seus contributos na promoção do parto
normal, sendo considerada uma educadora para o nascimento. Autora do livro “Gentel Birth Choices” que se encontra
traduzido em 7 línguas.

“Vencer a Diabetes”
na evocação do
Dia Mundial da Saúde

Barbara Harper veio a Portugal a convite da Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras para fazer formação sobre o
Parto na água, e teve conhecimento através da Associação
”Lua de Alecrim” que o Serviço de Obstetrícia do CHPVVC é o
único do SNS que faz preparação para o parto em Meio Aquático, bem como o recurso a práticas de promoção do parto
normal, centrado nas recomendações da OMS. Neste sentido
demonstrou interesse em conhecer a equipa e o Serviço.
Para alem de uma palestra que realizou no Serviço de Obstetrícia, participou também numa aula de preparação para o parto
em meio aquático com os nossos casais grávidos.
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O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim – Vila do Conde em
parceria com o ACES Póvoa de Varzim – Vila do Conde
assinalou o Dia Mundial da Saúde, a 7 de Abril.
Este ano a OMS escolheu o lema “Vencer a Diabetes”,
doença cuja prevalência tem vindo a aumentar a nível mundial
e Portugal não é exceção. Estima-se que a Diabetes mate por
dia, em Portugal, mais de 12 pessoas, sendo este índice
praticamente o dobro da média da UE.
Tenha uma alimentação saudável.
Seja ativo.
Em caso de dúvida,
consulte o seu médico.
Cuide da sua Saúde!

Liga dos Amigos oferece equipamentos ao CHPVVC
Em causa está um eletroestimulador e um outro aparelho de
compressão pneumática intermitente. São equipamentos que
têm funções analgésicas e de reforço muscular, por um lado, e
de prevenção de trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, facilitando a drenagem linfática e a remoção de
edemas, por outro.
Quer o Conselho de Administração, liderado por José Manuel
Cardoso, quer a direção do Serviço de Ortopedia evidenciaram
a colaboração, a dedicação e a doação da Liga dos Amigos,
presidida por Isabel Costa.

A Liga dos Amigos do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde formalizou a entrega ao Serviço de Ortopedia
de dois aparelhos que vão acrescentar uma mais-valia à
qualidade assistencial aos doentes.

Eventos

José Manuel Cardoso reforçou a gratidão da instituição: “Agradeço o empenho sempre demonstrado, bem como a inestimável ajuda desta Liga, que tem um papel ímpar na forma como
se posiciona na sua intervenção no Centro Hospitalar”.
Um dos rostos desta dádiva, que ronda o montante de 3.500
euros, é um dos sócios da Liga, Lobo Martins, que desenvolveu um particular esforço na obtenção deste equipamento, o

